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Vul hieronder in BLOKLETTERS naam, adres én bankrekeningnummer in van de mantelzorger waarvoor u het Alkmaarse man-
telzorgcompliment aanvraagt. 

Let op: Alkmaar keert het mantelzorgcompliment slechts één keer per zorgvrager uit. 

Naam mantelzorger 

Adres

Postcode

Woonplaats

e-mail

telefoon

Gegevens aanvrager (vul hier uw eigen gegevens in):

Naam 

Adres 

Postcode 

Woonplaats 

e-mail 

telefoon

Datum aanvraag:    Handtekening aanvrager:

     

Let op: Alkmaar keert het mantelzorgcompliment slechts één keer per zorgvrager uit. 

Voeg bij de aanvraag een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) en één van de volgende papieren:

a. indicatie Wet maatschappelijke ondersteuning;
b. indicatie Jeugdwet;
c. indicatie Zorgverzekeringswet;
d. indicatie Wet langdurige zorg;
e. verklaring van wijkverpleegkundige of huisarts dat de mantelzorg minimaal 8 uur per week gedurende zes aaneen 
 gesloten maanden is verleend.

Stuur de aanvraag mét indicatie of verklaring in een gesloten enveloppe, aan: 
Mantelzorgcentrum
De Strandwal 22a, 1851 VM Heiloo
o.v.v. mantelzorgcompliment Alkmaar
U kunt de aanvraag ook inscannen en als bijlage meesturen in een mail aan mantelzorgcompliment@mantelzorgcentrum.nl.
De mantelzorger ontvangt binnen uiterlijk 4 weken na indiening het bedrag op de rekening. 

Alkmaar‘s Mantelzorgcompliment 2015

Wat is het?
Alkmaar is trots op haar mantelzorgers. Die erkenning blijft niet tot mooie woorden beperkt. De ge-
meente onderstreept de waardering met het zogenaamde mantelzorgcompliment: een extraatje van € 
200,--.

Wat betekent dit? 
Alkmaarse zorgvragers kunnen een keer per jaar 200 euro aanvragen voor hun mantelzorger(s). Dit 
‘mantelzorgcompliment’ is een blijk van waardering voor de goede zorgen. Ook als er meerdere mantel-
zorgers zijn, wordt het bedrag eenmaal uitgekeerd. De mantelzorgers kunnen de 200 euro dan onderling 
verdelen.

Voor wie is het? 
Het compliment is bedoeld voor mantelzorgers die in 2015 langdurig en intensief 
• minimaal 8 uur per week 
• gedurende zes aaneengesloten maanden 
een familielid, partner, vriend of kennis verzorgen of verzorgd hebben. 

De mantelzorger is ouder dan 18 jaar. 

Hoe vraag ik het Alkmaar’s mantelzorgcompliment aan?

Dat doet u door – uiterlijk vóór 1 januari 2016 - de vragenlijst aan de achterzijde van deze folder in te 
vullen en op te sturen aan

Mantelzorgcentrum 
De Strandwal 22a 
1851 VM Heiloo

Het mantelzorgcompliment kan één maal per jaar worden aangevraagd,

Meer informatie vindt u  in de ‘Beleidsregels mantelzorgcompliment gemeente Alkmaar’ . 

1 Het Mantelzorgcentrum is het expertisecentrum voor mantelzorgers en professionals en wordt gesub-
sidieerd door de gemeente Alkmaar. Zo spreekt de gemeente haar waardering uit voor al het werk dat 
mantelzorgers verrichten voor de zorgvrager. Het Mantelzorgcentrum is een gratis hulplijn voor mantel-
zorgers en biedt ondersteuning door o.a.: de Mantelzorgkrant, inzet mantelzorgmakelaar voor het over-
nemen van regeltaken, cursussen, de mantelzorgconsulent voor advies en begeleiding op maat, ont-
moetingsgroepen en de maandelijkse digitale nieuwsbrief. Voor meer informatie: 
mantelzorgcompliment@mantelzorgcentrum.nl of 072-562 76 18.

2 De ‘Beleidsregels mantelzorgcompliment gemeente Alkmaar’ vindt u op de website van de gemeente 
Alkmaar. Kies ‘Inwoners’ en vervolgens ‘Zorg en Welzijn’. Onder het hoofdstukje ‘Zorg’ vindt u ‘Mantel-
zorg’.  

✂
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IBAN rekeningnummer 

Alkmaars Mantelzorgcompliment

Wat is het?
Alkmaar waardeert haar mantelzorgers. Dat blijft niet tot mooie woorden beperkt. De gemeente onderstreept de 
waardering met het mantelzorgcompliment: een extraatje van € 200,-* 

Hoe werkt het?
Als zorgvrager kunt u het mantelzorgcompliment aanvragen voor uw mantelzorger(s). Dit mag één keer per jaar, 
vóór 15 december. U mag het compliment alleen aanvragen voor het huidige jaar, dus niet voor een al verstreken 
jaar of volgend jaar. Het bedrag wordt uitgekeerd aan de mantelzorger die u in deze aanvraag opgeeft. Heeft 
u meer mantelzorgers, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de eerlijke verdeling van het bedrag onder al uw 
mantelzorgers. Meer informatie is te vinden op www.alkmaar.nl onder ‘Mantelzorgcompliment’.

Voorwaarden 
U kunt het Mantelzorgcompliment alleen aanvragen als: 
 
U (de zorgvrager; dit bent u als u langdurig zorg en/of begeleiding nodig heeft): 
• in de gemeente Alkmaar woont en mantelzorg ontvangt.
• thuis of in een begeleid wonen- of aanleunwoning woont. U woont dus NIET in een verpleeginstelling of 

zorginstelling.

Uw mantelzorger (degene die voor u zorgt, voor wie u het mantelzorgcompliment aanvraagt): 
• 6 aaneengesloten maanden, minimaal 8 uur per week, zorg heeft verleend. 
• 18 jaar of ouder is.
• het aanvraagformulier (rechterpagina) wil ondertekenen.

Bewijsstukken  
Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment, dient u de volgende bewijsstukken mee te sturen.
LET OP, stuur nooit originelen maar UITSLUITEND KOPIEËN van officiële documenten! 

1. een kopie van uw (zorgvrager) geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).  
LET OP: maak op de kopie informatie onleesbaar: uitsluitend uw naam, datum van afgifte en 
geldigheidsduur van uw legitimatiebewijs mogen zichtbaar zijn. Zie ook **Privacy 

2. een kopie van uw indicatie of beschikking. Of een ander bewijs waarin staat dat u zorg ontvangt vanuit de 
Wmo, Jeugdwet, Wet langdurige Zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet.  
LET OP! Uitsluitend uw naam, de datum van afgifte, de duur van de indicatie/beschikking en de 
betreffende wet mogen zichtbaar zijn. Het overige moet u onleesbaar maken. Zie ook **Privacy 

3. Als u de onder 2 genoemde indicatie of beschikking niet heeft: een ingevulde verklaring van een 
professionele zorgverlener (zie achterpagina). 

Hoe vraag ik het aan?
Vraag het mantelzorgcompliment aan door het ingevulde aanvraagformulier (rechterpagina) met de 
bovenstaande gevraagde bewijsstukken op te sturen naar:

Mantelzorgcentrum 
t.a.v. Mantelzorgcompliment
De Strandwal 22a 
1851 VM Heiloo. 
Of e-mail een ingescande versie naar: mantelzorgcompliment@mantelzorgcentrum.nl 

* De hoogte van het bedrag is gebaseerd op de ‘Beleidsregels Mantelzorgcompliment gemeente Alkmaar’. 
 De gemeente heeft het recht op enig moment te besluiten tot (tussentijdse) aanpassing of wijziging van 

haar beleid. Dit kan onder meer leiden tot aanpassing van de hoogte van het bedrag. 
** Privacy - Voor informatie over de bescherming van persoonsgegevens, kijk op www.alkmaar.nl onder 

‘Mantelzorgcompliment’.

AANVRAAGFORMULIER MANTELZORGCOMPLIMENT GEMEENTE ALKMAAR
Lees eerst de informatie op de linkerpagina. Vul het formulier volledig en in blokletters  in.
LET OP, stuur nooit originelen maar UITSLUITEND KOPIEËN van officiële documenten (bewijsstukken)!

Verloop van uw aanvraag 
Het Mantelzorgcentrum beoordeelt uw complete aanvraag. Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden, dan wordt het bedrag 
uiterlijk 4 weken na ontvangst gestort op de rekening van uw mantelzorger.  
Het Mantelzorgcentrum is er voor alle mantelzorgers in Alkmaar. Voor meer informatie: www.mantelzorgcentrum.nl, 
e-mail: mantelzorgcompliment@mantelzorgcentrum.nl of telefoon: 072 562 76 18. 

ZORGVRAGER (u, degene die zorg ontvangt van uw mantelzorger)

Achternaam   Voorletters M/V*

Adres

Postcode Woonplaats

Geboortedatum 

Telefoon

E-mail

MANTELZORGER (degene die voor u zorgt, voor wie u het mantelzorgcompliment aanvraagt)

Achternaam  Voorletters M/V*

(indien gehuwd) Meisjesnaam

Adres

Postcode Woonplaats

Geboortedatum 

IBAN          N     L

Telefoon

E-mail

 
Inschrijving Mantelzorgcentrum:
 Ik geef toestemming voor gratis inschrijving bij het Mantelzorgcentrum en ontvang de Nieuwsbrief voor mantelzorgers. 
 Ik wil niet worden ingeschreven
 Ik sta al ingeschreven
 
Bewijsstukken: (aub aankruisen welke documenten u meestuurt). 
 een kopie van uw geldig legitimatiebewijs van de zorgvrager (VERPLICHT).
Eén van de volgende 2 documenten: 
 een kopie van uw indicatie of beschikking. 
 of (als u de beschikking of indicatie niet heeft) de ingevulde verklaring van een professionele zorgverlener op de 
 achterpagina.
  ik heb de indicatie eerder aangeleverd, deze is nog geldig (u hoeft de indicatie niet nogmaals te sturen). 

Lees de uitleg over de bewijsstukken op de linkerpagina.

Zorgvrager en mantelzorger verklaren dat deze aanvraag naar waarheid is ingevuld 

Datum ............../............... ./ ....................  Handtekening zorgvrager .................................................................................................  

Datum ............../............... ./ ....................  Handtekening mantelzorger. ...........................................................................................
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Beschikt u, als zorgvrager en aanvrager van het Mantelzorgcompliment, niet over een indicatie of beschikking 
(zie 2 onder Bewijsstukken)? Dan verzoeken wij u onderstaande verklaring door een professionele zorgverlener te 
laten invullen en ondertekenen en als bewijsstuk op te sturen. 

Verklaring verleende mantelzorg zorgprofessional 
Hierbij verklaar ik (zorgprofessional):

Voorletters en achternaam: 

Functie: 

Werkadres:

Plaats:

Telefoonnummer(s):

Organisatie*:  Thuiszorg/Wijkverpleegkundige
   Geriant
   MEE & de Wering
   GGZ NHN
   Centrum voor Jeugd en Gezin Alkmaar
   Anders, namelijk

Dat aan zorgvrager:
 Mevrouw
 De heer

Naam: 

Adres: 

Postcode:  

Woonplaats: 

minimaal 8 uur per week, gedurende 6 aaneengesloten maanden, mantelzorg in de thuissituatie is verleend in 
het jaar …........................... (aub jaartal invullen).

 

Datum en plaats:  ................................................................................................................................................................

Handtekening (liefst voorzien van stempel):  ...................................................................................................................

* Aankruisen wat van toepassing is.


